
UBND TỈNH KON TUM 

          SỞ NỘI VỤ                

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:                Kon Tum, ngày       tháng     năm     

                       

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị thuộc Sở  

và quy chế làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH KON TUM 
 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Quy t định số 151/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại các đơn vị thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở, 

             QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quy t định này quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn các đơn vị thuộc Sở và quy ch  làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum. 

Điều 2. Quy t định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay 

th  Quy t định số 36/QĐ-SNV ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội 

vụ tỉnh Kon Tum. 

Điều 3. Chánh Thanh tra Sở; Trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc 

Sở; công chức và người lao động Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum chịu trách nhiệm thi 

hành quy t định này./. 

 

Nơi nhận:                         GIÁM ĐỐC  
- Như Điều 3 (t/h); 

- Lãnh đạo Sở (b/c);          

- Lưu: VT, TTr.                                                            
 

 

                A Cường  
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